
UCHWAŁA NR XXXIII/243/13
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym 
uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym 
uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 
regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w szkołach 
w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”. 

2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/233/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 
regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie 
Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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                         Załącznik do 

                         Uchwały Nr XXXIII/243/13 

                         Rady Gminy Łubniany 

                         z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany 

najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” 

 

Podstawa  prawna: 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany  

za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne. 

2. Jednorazowe stypendium będzie przyznawane corocznie. 

3. Jednorazowe stypendium zostanie przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum z gminy 

Łubniany. 

4. Jednorazowe stypendium zostanie przyznane uczniom wybitnie uzdolnionym, osiągającym bardzo 

dobre wyniki w nauce, legitymującym się znaczącymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi. 

 

Uczestnicy  

§2 

1. O jednorazowe stypendium mogą starać się uczniowie ze szkół podstawowych - klasy IV-VI oraz 

uczniowie gimnazjum. 

2. Dyrektor szkoły wyłania najlepszych uczniów w zależności od wielkości szkoły: 

a) 1 uczeń w szkołach do 60 uczniów, 

b) 2 uczniów w szkole 61 - 100 uczniów, 

c) 3 uczniów w szkole 101 - 150 uczniów, 

d) 4 uczniów w szkole 151 - 300 uczniów. 

3. Wnioski składa dyrektor szkoły do Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego 

Szkół w Łubnianach, ul. Opolska 104, w terminie 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część 

wniosku o przyznanie stypendium  - załącznik  Nr 2. 

6. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych przez szkołę  

we wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium. 
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7. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3 pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Wysokość stypendium 

§3 

1. Jednorazowe stypendium przyznaje się trzem najlepszym uczniom, którzy uzyskali największą ilość 

punktów z wszystkich kategorii: 

a) za zajęcie I miejsca – jednorazowe stypendium w wysokości 1 500 zł 

b) za zajęcie II miejsca – jednorazowe stypendium w wysokości 1 000 zł 

c) za zajęcie III miejsca – jednorazowe stypendium w wysokości  500 zł 

2. Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów zostaną wręczone listy gratulacyjne. 

 

Komisja stypendialna 

§4 

1. Wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany opiniuje Komisja do spraw 

przyznania jednorazowego stypendium powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany, zwana dalej 

„Komisją”. 

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: 

a) Zastępca Wójta Gminy Łubniany, 

b) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Łubniany lub przedstawiciel Rady Gminy 

Łubniany, 

c) Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach. 

3. W zarządzeniu o którym mowa w § 4 ust. 1 Wójt wyznacza Przewodniczącego Komisji. 

4. Pracę Komisji organizuje Przewodniczący. 

5. Decyzje Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu. 

 

Zasady punktacji 

§5 

Ustala się następującą punktację za: 

1.  Wyniki w nauce:  

Średnia roczna ocen Punkty Zachowanie Punkty 
Znajomość języka 

niemieckiego 
Punkty 

5,0 powyżej 45 Wzorowe 10 Celująca 15 

4,99 - 4,75 35 Bardzo dobre 8 Bardzo dobra 10 

4,74 - 4,50 25 Dobre 6 Dobra 5 
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2. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu: 

a) etap gminny:            I m. - 10 pkt;    II m. - 5 pkt;  III m. - 3 pkt 

b)  etap  wojewódzki  - laureat 40 pkt;     finalista 30 pkt. 

3. Osiągnięcia w innych konkursach tematycznych np. konkursy recytatorskie, konkursy 

piosenkarskie, plastyczne: 

a)  w konkursach powiatowych:   I m. - 15 pkt;    II m. - 10 pkt;    III m. - 5 pkt;         

b)  w konkursach wojewódzkich:  I m - 20 pkt;     II m. -15 pkt;     III m. - 10 pkt;     IV - X m. - 5 pkt  

c)  w konkursach ponadwojewódzkich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych: 

 I m. - 30 pkt;   II m. - 25 pkt;   III m. - 20 pkt,  IV – X m. - 15 pkt  

 

4.  Osiągnięcia sportowe  (indywidualne i zespołowe):  

a) w zawodach powiatowych:       I m. - 15 pkt;      II m. - 10 pkt;    III m. - 5 pkt,        

b) w zawodach wojewódzkich:     I m - 20 pkt;       II m. - 15 pkt;     III m. - 10 pkt,    IV -X m. - 5 pkt  

c) w zawodach ponadwojewódzkich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych: 

 I m. - 30 pkt;            II m. - 25 pkt;              III m. - 20 pkt,          IV -X m. - 15 pkt  

 

5.  Aktywna działalność społeczna:  

a) w samorządzie szkolnym - 5 pkt,  

b) w organizacjach uczniowskich - 5 pkt, 

c) na rzecz szkoły i środowiska – 5 pkt. 

 

Postanowienia końcowe 

§6 

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy 

Łubniany. 

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu jednorazowego stypendium podejmuje Wójt Gminy Łubniany.  

3. Od decyzji Wójta Gminy Łubniany odwołanie nie przysługuje.  

4. Jednorazowe stypendia, listy gratulacyjne zostaną wręczone uczniom przez Wójta Gminy Łubniany   

lub przedstawiciela Urzędu Gminy na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy Łubniany. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Wykaz  załączników: 

 

Załącznik Nr 1  –  Wniosek  o przyznanie stypendium . 

Załącznik Nr 2  –  Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów/. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika  

do Uchwały Nr XXXIII/243/13 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

WNIOSEK   O   PRZYZNANIE   JEDNORAZOWEGO   STYPENDIUM   WÓJTA   GMINY   ŁUBNIANY 

NAJLEPSZYM  UCZNIOM  W  GMINIE  ŁUBNIANY  PT.  „NAJLEPSZY   Z   NAJLEPSZYCH” 

ZA  ROK   SZKOLNY   ................................. 

  

 

I.  INFORMACJE  O  OSOBIE  UBIEGAJĄCEJ  SIĘ  O  PRZYZNANIE  JEDNORAZOWEGO  

STYPENDIUM:  
 

1. Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................... Klasa: .....................  

 

2. Nazwa i adres szkoły:  .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania  ucznia, telefon: .......................................................................................................  

      ............................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów: ...................................................................................  

 

 

II. KRYTERIA  UPRAWNIAJĄCE  DO  UBIEGANIA  SIĘ  O  STYPENDIUM: 

 

1.  Wyniki w nauce:  

 
Oceny  roczne 

Otrzymane 

punkty
1 

1. Średnia ocen rocznych uzyskanych za dany rok 

szkolny 
  

2. Znajomość języka niemieckiego   

3. Ocena  zachowania    

 

2.  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu: 

Nazwa  konkursu  etapu  gminnego 
Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

   

   

   

 

Nazwa konkursu  etapu  wojewódzkiego 
Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 
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III.  Osiągnięcia w innych konkursach tematycznych np. konkursy recytatorskie, konkursy piosenkarskie, 

plastyczne: 

 

Osiągnięcia indywidualne Osiągnięcia zespołowe 

Nazwa  konkursu,  

olimpiady 

 etapu powiatowego 

Uzyskana  

lokata  
Otrzymane 

punkty
1 

Nazwa  konkursu,  

olimpiady etapu  

powiatowego 

Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

Nazwa konkursu, olimpiady 

etapu wojewódzkiego 

Uzyskana  

lokata  
Otrzymane 

punkty
1 

Nazwa konkursu, 

olimpiady 

etapu wojewódzkiego 

Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

      

      

      

Nazwa konkursu, olimpiady 

etapu ponadwojewódzkiego, 

,regionalnego, krajowego  

i międzynarodowego: 

Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

Nazwa konkursu, 

olimpiady etapu 

ponadwojewódzkiego, 

,regionalnego, krajowego 

 i międzynarodowego: 

Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

      

      

 

Uwaga: jeżeli jest to konkurs, zawody etapowe to wpisuje się najwyższą uzyskana lokatę. 

 

IV.  Osiągnięcia sportowe: 

 

Osiągnięcia indywidualne Osiągnięcia zespołowe 

Nazwa  olimpiady, 

zawodów 

 etapu powiatowego 

Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

Nazwa  olimpiady, zawodów  

etapu powiatowego 
Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 
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Nazwa  olimpiady, 

zawodów  

etapu wojewódzkiego 

Uzyskana  

lokata  
Otrzymane 

punkty
1 

Nazwa  olimpiady, zawodów 

 etapu wojewódzkiego 
Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

      

      

      

Nazwa olimpiady, zawodów  

etapu ponadwojewódzkiego, 

regionalnego, krajowego 

 i międzynarodowego: 

Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

Nazwa olimpiady, zawodów 

 etapu ponadwojewódzkiego, 

regionalnego, krajowego 

 i międzynarodowego: 

Uzyskana 

lokata 
Otrzymane 

punkty
1 

      

      

Uwaga: jeżeli jest to konkurs, zawody etapowe to wpisuje się najwyższą uzyskana lokatę. 

 

IV. Osiągnięcia w działalności społecznej:  

 

 
Forma  działalności 

Otrzymane 

punkty
1 

1. W samorządzie szkolnym 

  

  

2. W organizacjach 

uczniowskich 

  

  

  

3. Na rzecz szkoły i 

środowiska 

  

  

  

  

 

Wypełnia komisja
1 

 

 

 

  

...........................................…                                   …………………………………………… 

        miejscowość i data                                                              pieczęć i podpis dyrektora szkoły  

 

 

 

 

 

Razem  otrzymane  punkty
1
    ....................   podpisy  komisji:   .............................................. 

              .............................................. 

              .............................................. 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika 

do Uchwały Nr XXXIII/243/13 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

 

      ..................................................................... 

                ( miejscowość, data) 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium Wójta 

Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy  z najlepszych”  i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień.  

 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:      .............................................................. 

          (czytelny  podpis) 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki zawartych  

we wniosku w celach promocyjnych związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi  zmianami). 

 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:      .............................................................. 

          (czytelny  podpis) 
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